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A t-_V_Ŭ K~ŭ E'l ŭ^L.F. " A rl i£ K enoj ,

Dum 1'976e>, nia nazeto ne povis apari laujlancj pro 
'iros okupeco clo nia redaktoro , Antonio de J/iLVU .

Post iain cla diskutado, ni donis lu taskon cl. mia 
amiko R.LELO redakti la gazeton ' * LA VLriOA LlJPEu -Fliilk- 
tjlj ,

Li esperas ko ni helpu lin pri la redaktado per r.rti- 
koloj , ktp... Li astas sporta vile telisto, sed bezonas 
helpon rilate al glumarkoj, insignoj kaj poltstampoj ,

E.L.F. — A A E K

Ivar PAULSaiJk Prezidante .

Karaj Geamikoj ,

Sekve la supran alvokon cla nia Prezidanto , kiu reis- 
pendis i'avore al min propono, ni do akceptus redakti nian 
gazeton .

.‘.nigrao ke tni estas konzta de multaj el vi , mi devas 
prezenti mian programo n .

Unue ni devas konstati ko nia falca movado enhavas lu 
plej diversajnkolektantoj n, tiuj kiuj kolektas nur espe- 
rantaĵojn kiel Eso.glumarkojn, Esp-insignojn , Esp-poSt- 

s t amu o.i n k t n,-kaj tiuj kiuj kolektas ĉiajn kolektindaĵojn 
kiui postmarkojn, bildkartojn , monerojn, monbiletojn ktp 



rcr lu kolci?tado’ cie lci cŭperantistaĵoj , kioi la ĉefaj 
es..\?r-ntistaj gazetoj no rĥ„u.x- info-mus siajn lcgurfcojn, 
ni do dovas informi ragu.ee niajn membrojn pri Ĉio kio upo- 
ri.. kaj eventuale aperos , eseus cin absolute necesa ko ni 
havu konstantajn rubrikojn pri tiuj tci.ioj , kiel mi mem 
ne sportaj'pri tiuj ĉi , mi varme alvokas la spartajn anojn 
liveri regule al mi dokumentitajn artikolojn por kontenti- 
rji nie jn legantojn kuj plenumi nian celon.

Pii la aliaj, kolektindaĵoj , kiel ni estas ĝenerale 
informitaj en niaj landoj r.u.ni dank’al al speciala gazeta— 
ro, kiuj pritraktas ĉefe filatelon} nur.iisrm.tikcn'k t p 
nia culo estas faciligi la incurrilatojn de nia unero , 
pro tio , Gii □rajonas ks ĉiu cl niaj membraj rajtus enpre- 
sigi en nia gazeto , anonceton por diskonigi siajn inter- 
ŝunj-dszirojn , ekzemple trilinta anonceto pojare .

kia devizo estas "" informi kaj servi "" .

Ni povas ankoraŭ servi nian anaron diversmaniere s

- permesante al Ĉiu ricevi lu neva, ..printaĵojn

ekzemple • ke unu el ni akiru pogrande la novajn
e s p u r-: ntis t aj n g 1 ura 
iniuresatej kontraa 
p .LUS Ci’rf.n.ŝ'ŝO5to j
cni povus sondi pcrpoStc .

arkojn por poste ilin disdoni al la 
nur la pugo de la elpezoj (eiĉct-kosto 

, sa'U por la siiaj esperantaĵoj kiujn

ppr lu filatelistoj , ni bezonas varbi en ĉiu lando 
sindoneman membran kiu povus regule sendi al la interesa 
iaj la novaoorintajn poĉtmurkojn je la nominala prezo 
plus lu sankostoj , lu petitaj poŝtmarkoj devas asti an— 
taue purimaj kornpreneble .

No devas konkrete oruvi al la.neesperantistoj ks nia 
helulinjvo estus kapablo, utile"ciujn kolektantojn , ĉar 
la praktika uzado cis kaperanto estus tre certe lu plej 
ben?, metodo per montri 3ian realan valoron , ks ni ne 
furacau tion . °

Ni do atendas senpacience viajn konkretajn proponojn 
sunfestojn kaj ni Ŝutus scii kiumaniere ni povuo helpi vi n 

por eventuale kaj zorge klopodi por solvi viajn personajn 
problemojn .

ragu.ee
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Respondu akurate al :

Fi. Li E L Li , 34 Avenue de Russia F.03700 BELLERIVE 
sur Allier . Francio .

•i-.J. Ni dezirus aperigi nian venontan bultenon je iu fi- 
no ris Oktobro 19 76 a , do respondu sufice rapide por ke ni 
povu plenumi nian promeson ,

P H I lu titolo do nia bulteno ..........
ni preferus por bone konkretigi nian vidpunkton ks la na- 
mo de nia gazeto speguligo reale nian aktivecon } mi do 
proponas , kiel ni estas Ciuj esperantistaj kolektantoj , 
ko ni uzu kici titolan La EdpEHANTIBTA KOLEKTANTO ‘n " 
titolo kiun mi mem kreis antaŭ kelka da jaroj por eldoni
gazeteton , kiam on I935a 3 mi komensis eldoni 
por la esperantistaj filatelistoj3 mi kreis 
tistan Filateliston .

gaza bu.n
La Es.jeran-

Cu vi akceptas tiun sugeston ?

R , i.i .

NI INVITAJ niajn membrojn . 

respondi al la jenaj demandoj ;

Kiajn kolektindaĵojn , vi kolektas ? 
detalan respondan ni deziras .

Cu vi povas redakti rubrikon pri preferite temo ?
Cu vi deziras interrilati kun sakkalsktantoj ?

Cu vi akceptas reprezenti nian asocion
en via lundo ?
fie via lunda asocio ?

Respondu la plej eble rapide 
Antaudunkojn „

al nia redaktoro .



ĉ d P c i-i A N T I 6 T A K 0 L E K T A N T A
C E 1'1 T P. A INFO 3 LEJO — E.K.C.I. - 

ssnpurĵB onvujistricjas Ĉiujn esperantistajn kolektantojn 

Liveras kontraŭ DU internaciaj respond-kuponoj adresojn 
do &sp...rrntistaj kolektantoj ,

r-rocizigu nur viajn intorŝanĵdazirojn ,
En ĉiu lando , ni dezirus varbi sinuc-ner.ian reprezen- 

tanton , petu klarigojn kontraŭ unu raspcnd-kupono si 
la fon:<into kaj respondeculo :

34 Avenuo de Hussie ,F,Ŭ37GU BELLERIVE S/Allier
Francio

p.U. Nia antaŭ, i utmonda Esperantista Kolektanta Adre- 
saro entenis preskaŭ I4L0 adresojn de Esp.kolektantoj , 
nia novo reorganizita slipara enhavos jati loi adresojn , 
sed de nun , ni postulus ĉiujaran renovigo de- lu rugis-
triga por nu sendi senvalorajn adresojn al

Kolektu la adresojn de seriozaj Esp-koloktantoj por 
ke nz registrigu ilin kaj unka., ilin informu pri la 
ekzistado de nia Ascoio .

: -i-

Fri esperantistaj

insignoj ...................
un la 5a bulteno da la klubo de kolektantoj de Esperan- 
tistaj insignoj , kiu estas eldonita de U’ro Vla . KAUZI. A 
p.s. t> 5 CJ.SŝS GE UTHAZNICE Cckoslovakio , ni elĉer- 
pis la junajn informojn :

B c s k o v - 2.sraz 1974. Ligna, insigno kun verda 
rubandeto kaj ambaŭflankaj desegnoj en verda koloro. De- 
taloj pri la renkontigo en Eozkov ne estas al ni kona- 
tuj. Kiu sciasj informu nin pri ili.

jablonec n.ad ftisou 1975. Rondforma insigno 
ol plasto kun la teksto;"Kilometroj da la paco kaj artri- 
keco - Jablonec n.ft.^Keze packolombino kaj verda B.ste- 



Io. nato - domage ne indikita. Broĉo.
Bratislava 1949« Kartona insigno nor la 

partoprenantoj de la ITĴ-a Tutslovaka Esperanto kongre- 
so de la 30.VIT. ĝis l-a VIII.1949 en Bratislava, sur 
la bildo la kastelo de Bratislava kaj verda E.stalo.

B r a t i slava 1970. dua kongreso da la re- 
organizita Esperanto movado en slovaka socialisma res- - 
publiko okazis en Bratislava l?70. La grandformata in- 
signo estas farita el tre maldika bronzkolora lado.. La 
reliefa desegno prezentas simbolon de P,rati si ava - la 
Kastelons sube ondoj da Danubo kun. sino kaj duono de an- 
kro dekstre. pa teksto. 2-a kongreso do AE SSR - 29.7. 
~ 31.7.1970. Sen pinglo.

Atono - greklando 1973« La insigno do la ofi- 
ciala postkongreso en Ateno - grizkolora metalo kun ver- 
da surpreso ds atena Akropolis. Broĉo, vidu la bildon.

R i ni i n i ~ italio l?7n. Tre belaspekta nste fa- 
ri ta insigno el orkolora tombako, emajlita blue /la ma- 
ro kaj cielo/ kaj verda E. stelo. La teketo; Rimini 22-a 
Esperanto kongreso de IEEE - 16»“22.majo 1970. Broĉo.

TT u d o e i' s f i e 1 d - Britio, ia kluba insigno 
el orkolora metalo rice ornamita, Kese verda E,stelo 
sur blanka floro, supre du nigraj safoj. Sur la verda 
rubando trovigas la tekstoj Paco, amo, amikeco, frate— 
oo /huĉoersfield/ En la mondo venis nova sento. Broĉo.

Werfenweng - Austrio 1973» Rondforma fee - 
tala insigno por la partoprenantoj de la Esperanto ski- 
semajno I973 en Austrio. Emajlita. Meze verda E.stelo 
kun skioj, en fono negblankaj montoj kun helblua dolo. 
Presita okaze de la 14-a IFES. Broĉo.

L& sama insigno ostis presita ankaŭ kun teksto en 
la germana lingvo- Linzer Esperanto Achivroche 1973« L. 
E.S. en nigra fono. _

Budapest - Hungario» Pepos t la jaro 1972 la 
E.kluboj en Budapest Ĉiujare aranĝas la tiel nomatajn 
Vintraj ferioj» Tiucele estis presita rondforma insigno



el bombako kun la teksto en ruĝa fonoj vintra esperan- 
tista ferio - Budapest. Moze blanka neg-floketo kun la 
verda E.stelo. I,a jaro neindikita, ĉar la esma insigno 
estas uzata ĉiujare. Broĉo.

T y r e s o - Svedio 1969« Por la 25-a lnternacia 
junulara Kongreso en Tyreso 1969 ostis farita rondforma 
ĉuonplasta insigno kun simbola ventumilo. La surpreso 
verda, pinglo.

+4H~H*+4-H*++++++4-+++++++

NIAJ ANONCETOJ ......................................

ĉ’ro Pi.LfLO , 34 Avenue de Flussis F.037C0 BZLLEHIVE S/A. 
Francio . kolektus tutojn kovertojn kun elektronikaj 
."'.urkoj el ie. landoj kie oni apartigas la poŝtaĵojn 
paro- da elektronika tekniko , interŝanĝo povus sandi la 
samajn si Francio, Germanio , Belgio kaj uzitajn Pi.l
ti X b U U hi JI »V«|J * ,

Interiaajas anksa Pli pere do noromenditaj lateroj 
bazo Yvcrt 77 aŭ peoo por paca , akceptas sendaĵojn je 
ĉu/150 malsamaj ne tro ordinarajn ,

4-4* 4-4*4-t4- H-r-H-4—b r 4-4*4’4- • 1*4*4' 4*4-4-4- 4-4-*h4- 4-4*4-4- 4-4—r-r 4- 4- 4-4'4*4-

n 9 I J _s T_A

Tutajo kun stampo 2o-a Hungarlanda Esp-kongreso 
76. VI.26 Loko nelegebla.

” 9-a Internacia renkontiĝo Naturamika IREN
1976- Vi 1-18 Abaliget.

Fervojista Renkonto esperanto 1976 Szeged. 
dato nelegebla.

49-a SAT-kongreso Gotenburgo 24-O7 - 31-07 197Ĉ
-lavebla ĉe la prezidanto kontraŭ 2 rkp aŭ egal- 
valoro.
28-a IFEF-kongroso en Skelleftea,Svedio.
P "i_ la. nervon Je nia Stampa Banko? t
Werner Heimlich,?rdbelstr.4 B-3O4O SOLTAU
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LA ESTUARO: E speranto-Ligo filatelista - AREE.
Pro k i_ d an to ; Ivar Paul sson, Al ga t an J. S-I7I 33 SOLI
Vi e»prozi danto;Wcrner Hoi mlich,Frobel strae se 4 

D-5040 SOLTAU.

J arko ti z o s 10 rkp sM egalvaloro,sendita al la 
pre i. d anto*

0000000000000000

Bilanco de ELE ĝis 1976-03-31.

Enspezoj BM
Elspezoj 443>5Q bli

Bonhavo 7Ĉ-OJ-31.» 21,3 4 K®

La elspezoj entenas la kotizojn al UEA 1975,1976*

Wo Heimlich.
Bilanco de ARBIC 1976-01-01

Enspezoj,koti zoj ktp,..., 370 rkp. 
Elspezoj Fenikso ktp. .... 290 rkps
Bonhavo 1976-01-01 80 rkp

I. Paul s son.

Q ® d A. § $ q. fi ĉ. p d li § £|
Esperanto-balonoJ Stampo kaj koverto kun pni.
ESZ,c/o F.Liechti,Carl Spi tteierstr.167»

CH-8055 Zurich.
Eldonkvanto 3000 ekz. kostos 10 rkp.

Q.QQW QQ OQQ q qqq

IKTBRPHIL ?ĉ. Rapporti s Paul J.Liniitsch,Usono 
Je 1976-05-29 -1976-OĜ-Oĉ okazi s en urbo Philhdelp 
hi a, "Int erphil 76-” , jai nur povis iri tien dum la 
lasta tago,kaj restis nur dum 2 horoj.La kolektoj, 
kiujn oni elmontri s,e sti s bele prepari t aj . Ankaŭ el 
montritaj la "plej raraj poŝtmarkoj kaj kovertoj e 
la tuta mondo",sed en starvico por rigardi ilin 
estis proksimume 300 metroj longas do mi ne vidis 
ilin.kultaj vendistoj estis tie,sed cio kostis tro
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